FACULTATEA ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
SUBIECTELE
PENTRU EXAMENUL DE LICENTA
LA DISCIPLINA
TEORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

1. Cine sunt actorii relaţiilor internaţionale?
2. Ce reprezintă securitatea internațională?
3. Care sunt tipurile sistemelor internaţionale?
4. Care este diferenţa dintre putere şi influență în relaţiile internaţionale?
5. Care sunt elementele clasice ale puterii, din perspectiva cercetătorului H. Morghenthau?
6. Ce reprezintă conceptul mondialismului în relațiile internaționale?
7. Care sunti metodele și procedeele diplomației venețiene în raport cu actorii internaționali?
8. Ce reprezintă conflictul internațional?
9. Care sunt principalele elemente ale sistemului internaţional?
10. Ce reprezintă mediul sistemului internaţional?
11. Care este rolul organizaţiilor internaţionale în soluţionarea conflictelor internaţionale?
12. Cînd s-a semnat Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare?
13. Cine a fost primul cancelar al Imperiului German, denumit „Cancelarul de fier”?
14. Care este importanţa bisericii catolice în dezvoltarea relațiilor internaționale?
15. Care sunt metodele de soluţionare a conflictelor?
16. Care sunt procedeele ce fac parte din instrumentariul diplomației venețiene în raport cu actorii
internaționali?
17. De ce au fost create tribunale penale internaționale?
18. Ce principii a proclamat Revoluția Franceză din 1789?
19. Care sunt mijloacele politico – diplomatice de soluţionare a diferendelor internaţionale?
20. Care sunt cauzele apariţiei antiglobalismului?
21. Care sunt funcțiile unei misiuni diplomatice?
22. Care sunt teoriile contemporane ale conflictelor?
23. Care sunt tipurile corespondenței diplomatice?
24. Ce semnifică principiul nereturnării codificat în Convenția privind statutul refugiaților,
adoptată la 28 iulie 1951?
25. Care este legătura dintre conflict internaţional şi criză internaţională?
26. Ce prevederi ale tratatului de la Lisabona pot avea efecte pe termen lung privind participarea
Uniunii Europene la relațiile internaționale?
27. Cînd a fost încheiată Pacea Westfalică?
28. Care sunt particularităţile desfăşurării unui conflict internaţional?
29. Care sunt principiile fundamentale ale liberalismului clasic în Teoria relațiilor internaționale ?
30. Cine au fost Participanții Conferinței de Pace de la Paris din (1919-1920) ?
31. Cînd a avut loc căderea zidului berlinez şi care este cauza căderii zidului berlinez?
32. Care este diferenţa pentru următoarele noțiuni: diplomație, politica externă, relații
internaționale ?
33. Ce reprezintă politica internațională din perspectiva realismului politic?
34. Ce reprezintă legitatea din perspectiva Teoriei relațiilor internaționale?
35. Care sunt direcțiile principale ale concepției politicii externe al Republicii Moldova ?
36. Care sunt elementele cheie ale unei runde de succes al negocierilor diplomatice?
37. Care este instrumentul principal de realizare a relațiilor internaționale?
38. Care sunt strategiile de soluţionare a conflictelor internaţionale?
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39. Care sunt elementele definitorii ale colaborării internaţionale?
40. Ce este behaviorismul politic?
41. Cum se manifestă impactul globalizării asupra evoluției relațiilor internaționale?
42. Ce reprezintă conceptul de sistem al relațiilor internaționale?
43. Care sunt trăsăturile conflictului internaţional?
44. Cum este concepută evoluția sistemului internațional după G.Modelski?
45. Care sunt principalele forme ale diferendului interstatal?
46. Care doctrină geopolitică a constituit premisa fundamentală de creare a NATO?
47. Ce reprezintă conceptul de ”soft power”?
48. Care sunt caracteristicile diferendului internaţional?
49. Cine din cercetătorii relaţiilor internaţionale a sistematizat metodele de analiză a procesului de
luare a deciziilor?
50. Care este rolul concilierii internaţionale în cazul societăților democratice?
51. Care au fost consecințele oferite de revoluția industrială statelor europene?
52. Ce reprezintă Strategia internațională şi care este esenţa strategiilor în teoria relaţiilor
internaţionale ?
53. Care sunt premisele creării Ligii Naţiunilor?
54. Care au fost obiectivele Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920)?
55. Ce factori duc la escaladarea unui conflict internaţional?
56. Ce reprezintă reprezintă Corespondența diplomatică în Relaţiile internaţionale ?
57. Ce rezultate a avut acţiunea militară a SUA în Irak împreună cu unii aliaţi, în 2003?
58. Care a fost motivul principal al capitulării Japoniei în august 1945?
59. Care sunt prioritățile aderării Republicii Moldova la organizațiile internaționale?
60. Când a avut loc intensificarea proceselor de decolonizare a statelor africane?
61. Care sunt trăsăturile anchetei internaţionale?
62. Ce semnifică termenul imunitatea diplomatică ?
63. În ce condiții a avut loc prima împărțire a Poloniei în 1772?
64. Care au fost urmările dizolvării URSS?
65. Care sunt principiile, trăsăturile şi premisele bunelor oficii?
66. Prin ce s-a caracterizat conflictul din Kosovo?
67. În ce au constat divergențele dintre URSS și China între anii 1960-1990?
68. Ce cauze au avut conflictele din Africa: Ruanda, Somalia, Kenia, Sierra Leone, Liberia și
Sudan?
69. Cum s-a manifestat eșecul sistemului de securitate colectivă stabilit prin Pactul Ligii
Națiunilor?
70. Care au fost înfrângerile militare suferite de Superputeri în perioada Războiului Rece?
71. Ce prevedea Tratatul de pace de la Kuciuk Kainargi?
72. În ce an a fost semnat Acordul de asociere cu România?
73. Care este scopul înfiinţării şi activităţii Clubului de la Roma?
74. Care sunt consecințele negative ale globalizării?
75. Câţi membri permanenţi are Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite?
76. Ce organizaţii regionale au fost create în Europa după cel de al Doilea Război Mondial?
UE?
77. Care este competența organizațiilor internaționale în calitate de actori ai relațiilor
internaționale?
78. De ce nu avansează cooperarea între statele membre ale Comunității Statelor Independente?
79. Ce noi strategii a adoptat NATO după încetarea Războiului Rece?
80. Care este misiunea Consiliului de Securitate al ONU?
81. Ce aspecte cuprinde conceptul de securitate democratică, lansat de Consiliul Europei în 1993?
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82. Care au fost primele organizații interguvernamentale?
83. Ce a adus nou Actul final semnat la Helsinki în 1975 în relațiile dintre state în Europa?
84. Cum se manifestă impactul globalizării asupra evoluției relațiilor internaționale?
85. Ce reprezintă Protocolul și ceremonial diplomatic?
86. Ce drepturi au navele de război, pe timp de pace, potrivit Convenției de la Montreaux privind
regimul juridic al strâmtorilor Mării Negre (1936)?

87. Care sunt elementele constitutive ale statului potrivit Convenției de la Montevideo privind
drepturile și obligațiile statelor (26 decembrie 1933)?
88. Care state au lansat în 2008 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării?
89. Ce țări au aderat la Uniunea Europeană la 01 mai 2004?
90. Prin ce tratat a fost creată Uniunea Europeană?
91. Care instituție este gardianul Tratatelor Uniunii Europene?
92. Unde se află sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene?
93. Care țări au statut de candidat la aderare la Uniunea Europeană?
94. Care sunt valorile pe care le întemeiază Uniunea Europeană, conform Tratatului Uniunii
Europene?
95. Ce reprezintă Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social?
96. Cînd Republica Moldova a parafat Acordul de asociere la Uniunea Europeană?
97. Ce fel de natură au activităţile strategice ale politicii externe a Republicii Moldova în
condiţiile actuale?
98. Care sunt acțiunile autorităților Republicii Moldova, dacă un tratat conține dispoziții contrare
Constituției?
99. În subordinea cărei autorități se află Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al
Republicii Moldova?
100. Care sunt atribuțiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene?
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